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Perempuan Nelayan

“Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program 
utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan 
nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, 
niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan 
kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di 
depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka 
Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo (CNN Indonesia 2017). Masalah 
perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja 
sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. 
Peran mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan 
dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 
128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar 
orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan 
industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang (FAO 2012).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebenarnya 
sangat positif karena dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun 
implementasi kebijakan tersebut justru menyengsarakan nelayan kecil 
terutama perempuan nelayan. Sayangnya diskursus tentang perempuan 
nelayan masih sangat minim dan tidak diperhitungkan sebab definisi nelayan 
cenderung diartikan sebagai yang menangkap ikan sedangkan perempuan 
berperan sebagian besar sebagai pembersih ikan untuk dikonsumsi di rumah 
atau menjualnya di pasar-pasar. Mereka kadang tidak menerima upah di 
dalam bisnis rumah tangga. Bila pun mereka menangkap ikan di laut mereka 
dianggap hanya menemani suami. Definisi nelayan inilah yang membuat 
perempuan tidak diperhitungkan di sektor perikanan. Kontribusi perempuan 
nelayan dianggap tidak ada dan ini berdampak buruk terhadap perempuan 
nelayan karena tidak bisa mendapatkan akses kredit, teknologi pengolahan, 
fasilitas gudang pendinginan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah (Kabar Bahari edisi 18 November-Desember 2015).

Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil (Voluntary 
Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries) dalam konteks 
keamanan pangan dan penghapusan kemiskinan menyebutkan secara tegas 
kewajiban negara untuk memperlakukan perempuan nelayan termasuk 
pembudidaya dan petambak garam secara istimewa dan hak-haknya dijamin. 



5

Anita Dhewy Perempuan Nelayan

Jaminan tersebut antara lain mendapatkan perumahan yang layak, sanitasi 
dasar yang aman dan higienis, tabungan investasi dan kredit, bebas dari 
pelecehan seksual dan kekerasan, pengembangan teknologi, dan sebagainya, 
dengan merujuk kepada CEDAW. Bila perempuan nelayan tidak dijamin hak-
haknya dan tidak didukung keberadaannya maka dapat diperkirakan bahwa 
kelompok miskin terbesar tentu datang dari golongan ini. Itu sebabnya, 
pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada perempuan nelayan 
dan mengubah definisi nelayan yang sangat maskulin. Bila hal ini tidak 
dilakukan maka pencapaian SDGs dalam mempromosikan kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan akan gagal terutama komponen esensial 
seperti pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesinambungan 
pembangunan dari perikanan dan sumber daya laut.

Oleh sebab itu, analisis gender dalam soal perikanan dan sumber daya 
laut menjadi penting agar produktivitas dan keadilan terhadap perempuan 
terjamin. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan advokasi mengenai 
kesetaraan gender, membentuk “champions” (yang dapat memajukan hak-
hak perempuan nelayan), kerja sama dengan peneliti dan para ahli kebijakan. 
Koalisi besar ini dibutuhkan antara LSM, pemerintah, peneliti dan akademisi. 
Banyak pengalaman menunjukkan bahwa lensa gender dibutuhkan dalam 
memformulasi kebijakan perikanan yang menitikberatkan pada hak-hak 
perempuan. Selama ini perspektif gender dalam isu perikanan sangat lemah 
karena hanya fokus pada produksi ikan yang dikuasai oleh laki-laki. Selain 
itu, peranan perempuan nelayan harus masuk ke dalam semua instrumen 
internasional maupun nasional (Alami & Raharjo 2017). 

Menyadari pentingnya peran dan kontribusi perempuan nelayan bagi 
perekonomian keluarga dan masyarakat, Jurnal Perempuan mengadakan 
riset di tiga wilayah yakni Dipasena, Demak dan Gresik untuk mengungkap 
tantangan, strategi dan upaya yang dilakukan perempuan nelayan guna 
mendapat pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Langkah kami 
mendokumentasikan pengalaman dan suara perempuan nelayan dapat 
terwujud berkat kerja sama dengan Kiara, PPNI, P3UW dan Puspita Bahari. 
Hasil riset selain kami dokumentasikan dalam JP edisi 95 juga kami narasikan 
dalam bentuk film dokumenter. Edisi ini diharapkan dapat mendorong adanya 
pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan nelayan dengan 
membuka akses bagi perempuan nelayan untuk mendapatkan kartu nelayan. 
Begitu juga dengan keberadaan film dokumenter, diharapkan dapat bermanfaat 
bagi proses advokasi perempuan nelayan di Indonesia. (Anita Dhewy)


